
អ្នកមីងត្រឿង មុ៉ឹងឡាយ គារ់តកើរតៅកនុង្រកូលអ្នករកសុីត ើយឪពុកម្តា យនិងជីដូនជីតាគឺជា
ជនជារិចិនតរមករស់តៅកនុងស្សុកតមែរតាាំងពីយូរយារមកត ើយ។ គារ់និង្គសួារគឺរកសុីលក់
គុយទាវ ត ើយជីវរិអ្នកមីងតៅកនុងតនេះ។ គារ់បានតរៀបរាប់ពីតពលតវលាតដលគារ់បានរស់តៅ
ជាមួយបងស្សីជួយរកសុីឱ្យបងបអូន ត ើយគារ់គាែ នអ្វីតសាេះ អាយុក៏កាន់តរត្ចើនត ើយពុាំទាន់
ម្តនសាវ មី ត ើយគារ់ក៏បានចាកតចញពីបងស្សី ត ើយក៏ម្តនការត ល្ េះគាន  តរគារ់តៅតរ
សត្មចចិរាតចញ លុេះដលប់ ុន្មែ នឆ្ន ាំត្កាយគារ់ក៏បានតរៀបការម្តនសាវ មី តោយគារ់ចង់ត ើញ
ពីជីវរិគារ់ឱ្យបានរកីចត្មើន។ 
 

ការសម្ភា សរបស់អ្នកមីង ត្រឿង ម ៉ឹងឡាយ 
 

ក៖ អ្នកសម្តា សត ែ្ េះតញ ម សុគន្មា   ម៖ អ្នក្រវូបានតគសម្តា សត ែ្ េះត្រឿង មុ៉ឹងឡាយ 
 
ក៖ ជាដាំបូងន្មងម្ុាំសមូតលលងអ្ាំណរគុណដលអ់្នកមីងតដលឱ្យម្ុាំសម្តា សអ្ាំពីជីវ្បវរាិរបស់អ្នក។
មីងន្មងម្ុាំត ែ្ េះ តញ ម សុគន្មា  ជាអ្នកសម្តា សអ្នកមីងតៅកនុងថ្លៃតនេះ ត ើយទីតាាំងតដលតយើថ្ង
ម្តា សគឺតៅភូមិលែី  ុាំតាតមែ  ្កុងតាតមែ  តមរាកណ្តា ល។ ត ើយថ្លៃតដលតយើងសម្តា សគឺតៅកនុង
ថ្លៃទី២៦ តមវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧។ ត ើយអីុ្ច៉ឹងន្មងម្ុាំសូមចាប់ត្ាើមត្វើការសម្តា សអ្ាំពីជីវ្បវរាិ
របស់អ្នកមីងតរមាង។ អីុ្ច៉ឹងអ្នកមីងតរើស្ម្តប់អ្នកមីងត ែ្ េះតពញត ែ្ េះអី្តគតដរ? 
ម៖ ត្រឿង មុ៉ឹងឡាយ។ 
ក៖ ចាា៎ស! អ្នកមីងម្តនត ែ្ េះតៅខាងត្ៅអី្អ្រ់? 
ម៖ តៅត្ៅបានតគឱ្យតគតៅគីមឡាយ។ 
ក៖ គីមឡាយ! ចាា៎ស! អីុ្ច៉ឹងតៅពីតកែងមកម្តនធ្លល ប់អ្នកណ្តតគតៅអី្ត្េងពី ន៉ឹងតទៀរតទ? 
ម៖ អ្រ់តទត ែ្ េះម្តនតរ២ ន៉ឹង។ 
ក៖ ចាា៎ស! អីុ្ច៉ឹងតបើសិនជាតៅ្ទេះតគតៅគីមឡាយអីុ្ច៉ឹងតៅ? 
ម៖ មលេះតៅគីមឡាយ មលេះតៅមុ៉ឹងឡាយ។ 



ក៖ ចាា៎ស! តរត ែ្ េះពិរត ែ្ េះមុ៉ឹងឡាយ។ 
ម៖ ចាា៎ស! 
ក៖ តរើសពវថ្លៃតនេះអ្នកមីងម្តនអាយុប ុន្មែ នត ើយ។ 
ម៖ ៤៤ឆ្ន ាំ។ 
ក៖ អីុ្ច៉ឹងស្ម្តប់ថ្លៃតមឆ្ន ាំកាំតនើរអ្នកមីងតកើរតៅកនុងថ្លៃទីតមឆ្ន ាំណ្តតដរ? 
ម៖ ថ្លៃទី១០ តម០៦ ឆ្ន ាំ១៩៧៣។ 
ក៖ តកើរតៅកនុងរបប លន់ នល់។ ចាា៎ស! អីុ្ច៉ឹងឆ្ន ាំតមែរអ្នកមីងតកើរឆ្ន ាំសរវអី្តគតដរ? 
ម៖ ខាល ។ 
ក៖ សរវខាល ម ងត ា៎? 
ម៖ ចាា៎ស ខាល !  
ក៖ ចាា៎ស! អីុ្ច៉ឹងអ្នកមីងស្ម្តប់ទីកតនលងកាំតនើរអ្នកតកើរតៅកនុងភូមិ ុាំតមរាណ្តតដរ? 
ម៖ ម្ុាំតកើរតៅភូមិតកង  ុាំត្ជាយបន្មទ យ ស្សុកថ្្ព្បសពវ តមរា្កតចេះ។ 
ក៖ អ្នកតមរា្កតចេះ។ អីុ្ច៉ឹងអ្នកមីងស្ម្តប់ចូលដល់្កុម្គួសារអ្នកមីងវញិមាង តរើអ្នកមីងម្តន
បងបអូន្បុសស្សចីាំនួនប ុន្មែ នន្មក់តដរ? 
ម៖ បងបអូន្បុសស្ស៩ីន្មក់។ ស្សី៧ ្បុស២។ 
ក៖ អីុ្ច៉ឹងអ្នកមីងជាកូនទីប ុន្មែ នតដរ? 
ម៖ ម្ុាំកូនទី៧ ជិរបន្មទ ប់តៅ។ 
ក៖ចាា៎  អីុ្ច៉ឹងអ្នកមីងអាច្បាប់ត ែ្ េះបងបអូនរបស់អ្នកមីងហា៎តាាំងពីបងតគរ ូរដល់តៅតគតរើ
គារ់ត ែ្ េះអ្វីមលេះតៅមីង? 
ម៖ បងស្សី ា្ំត ែ្ េះ ត្រឿង តមងម្តាំង បន្មទ ប់មកបង្បុសត ែ្ េះ ត្រឿង ត ៀង បន្មទ ប់បងតទៀរ
បងស្សីត ែ្ េះ ត្រឿង សុមឡាយ បងស្សីមួយតទៀរត្រឿង ចាឡាយ ត ើយតៅបង្បុស បង
្បុសត្រឿង ឈង បងស្សីមួយតទៀរត ែ្ េះ ត្រឿង សុមមុយ ត ើយក៏ម្ុាំ ត ើយបអូនស្សីម្ុាំត្រឿង 
តអ្ៀងឡាយ។ 
ក៖ ចាា៎ស! 



ម៖ មួយតទៀរតៅតគ ត្រឿង តអ្ៀងតេង។ 
ក៖ តពញអ្ស់ម ងអ្នកមីងចាាំទាាំងអ្ស់។ អីុ្ច៉ឹងតអ្ើ!អ្នកមីងការ់តមេចិនតមនតទ? 
ម៖ ចិន!  
ក៖ ចិនម ង ត្រេះត ែ្ េះ។ 
ក៖ ចិនទាាំងអ្ស់។ 
ក៖ អូ្តម! អីុ្ច៉ឹងអ្នកមីងតៅចងចាាំសាច់តរឿងអី្តគមលេះជាមួយបងបអូនអ្នកចាាំថាធ្លល ប់រស់តៅជាមួយ
គាន តោយរតបៀបណ្ត ការញុាំបាយការតលងតសើចឬក៏ការត្វើការអ្វីមួយឬក៏ការជួយឪពុកម្តា យអី្
អីុ្ច៉ឹងហា៎  តរើអ្នកមីងបានឆ្លងការ់្បវរាិអី្តគមលេះ ជាមួយបងបអូនរបសអ់្នកមីងអាចតរៀបរាប់ឱ្យ 
បានតកបេះកបយអីុ្ច៉ឹងហា៎? 
ម៖  ហា៎! ្បវរាិ រ់តនឿយជាមួយឪពុកម្តា យត្វើគុយទាវ ការ ូបជុាំគាន ម្តនការរវល់ត្ចើនសូមបីតរ
តៅតរៀនក៏តៅមិនចង់ទាន់តដរ រវល់លក់ដូរ។ ម្ុាំត្កាកពីយប់តេើង ជួយហន់គុយទាវ ជួយដ៉ឹក
គុយទាវោក់មូយត ើយបានតៅតរៀន។  ន៉ឹងត ើយត ើយតរៀនម្ុាំ្បលងឌី្លូម៨៩(១៩៨៩)តរ
ដល់មុមរបររកសុីតយើងម្តន ក់ឯងអ្រ់តចេះរកលក់ដូរមុមរបរលក់ដូរមួយតដរពីបអូនស្សីម្ុាំ ការមុនម្ុាំ
ជាមួយម្ត ក់ គារ់ឈប់តៅគារ់ឱ្យម្ុាំលក់ តរម្ុាំលក់តេើងអ្ស់ឥវ ន់មួយរូប។ 
ក៖ តម ចអីុ្ច៉ឹងវញិ? 
ម៖ លក់អ្រ់បានតដើមមកវញិតទ ម្ុាំអ្រ់តចេះលក់ដូរបានលុយមុមរបរបរាជ័យ។ 
ក៖ ចាា៎ស! លក់គុយទាវ ន៉ឹង? 
ម៖ អ្រ់តទ! ឈប់ពីលក់គុយទាវលក់ឥវ នចាប់  យួវញិ។ 
ក៖  ហា៎! 
ម៖ ម្ុាំត្េងពីម្តា យម្ុាំ បអូនម្ុាំ ម្ុាំលក់អ្រ់បានលុយតទ។ អ្ស់ អ្ស់តដើមរលីង ្ រូវតគតចារ្បកាន់ថា 
យកលុយតៅណ្ត ន៉ឹង? តៅឱ្យ្បសុឬក៏ឱ្យអី្អ្ស់រលីងអ្រ់ម្តនតដើមទុន។  
ក៖ ចាា៎ស!  
ម៖ ត ើយត្កាយមកម្ុាំក៏បានឈប់លក់ត ើយមកតៅជាមួយបងស្សីជួយការងារគារ់ តអ្ើ!គារ់
លក់ោច់ណ្តស ់គារ់លរកាតសរម្ត តញ  តយើងតៅ្ទេះតយើង្ពល៉ឹមតេើងតយើង ូបដល់្ពល៉ឹម



តេើងតយើងជួយគារ់្ពល៉ឹមតេើងអ្រ់បាន ូបរ រូដល់តម្ត ង១១បានបាន បូ។ ការងារគារ់
លក់ោច់ណ្តស ់តពលយប់តម្ត ង១២បានបាន ចូលតដកគឺជួយគារ់អ្ ុរកាតសរម្ត តញ  តៅ៥ ឬ 
៦ឆ្ន ាំ ២០០៦បានម្ុាំឈប់ ឈប់តៅជាមួយបងស្សតី ើយ។ 
ក៖ ចាា៎ស!  
ម៖ ប ុតនាតពលឈប់ ន៉ឹងគឺត ល្ េះគាន ជាមួយបងស្សីតទៀរ ត្រេះអី្ម្ុាំ្បាប់តម ម្ុាំថាម្ុាំឈប់តៅ
ជាមួយបងស្សីត ើយម្ុាំន៉ឹងតៅតៅជាមួយបអូនស្សដីល់តរម្ុាំ្បាប់គារ់ថាម្ុាំតចញ។ គារ់តរសួរថា
ម្ុាំតៅដល់្កតចេះតៅ អ្នក្ក តចេះអ្រ់ដ៉ឹង អ្រ់ដ៉ឹងគារ់ដ៉ឹងថាម្ុាំមូចជាមួយគារ់។ គារ់ន៉ឹងតាមរក 
តាមរកម្ុាំ ម្ុាំតៅតៅ្ទេះ បអូនស្សីតៅគារ់តៅតជរទាាំង២ន្មក់បងបអូន បន្មទ ប់ពីតជរ២ន្មក់បងបអូនម្ុាំក៏
អ្រ់តៅភនាំតពញតទ ម្ុាំក៏តៅ្កតចេះ។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖ តៅ្កតចេះវញិតៅ តៅបតងកើរមុមរបរលក់នាំពុមព បន្មទ ប់ពីលក់នាំពុមព បានម្ុាំដុរនាំពងទាលក់ 
រ ូរទាល់តរឥេូវ ន៉ឹងដុរនាំពងទាលក់។ 
ក៖ ចាា៎ស! ចុេះអ្នកមីងម្តនការចងចាាំអី្តដលលអជាមួយបងបអូនពីមុនៗមកតទ តដលត្ៅពីការ
ត ល្ េះគាន ឬក៏តមវងគាំនិរគាន អី្អីុ្ច៉ឹងហា៎? 
ម៖ ជាមួយគាន អ្រ់ម្តនអ្នុសាវរយី៍អី្លអតទម្តនតរ្មែតាតៅជាមួយគាន លក់ដូរជួយគាន  តរ
ប ុណណ៉ឹ ង ។ 
ក៖ អ្រ់ម្តនអី្តដលចងចាាំបាំ្ុរជាមួយបងបអូនឬក៏ជាមួយន៉ឹងបងបអូនទីប ុន្មែ នៗ អីុ្ច៉ឹងតៅណ្តា៎? 
ម៖ ម្តនអី្លអ ្មែតាទាាំងអ្សអ់្រ់ម្តនអី្ពិតសសតសាេះ។ 
ក៖ ្គាន់តររស់តៅជាមួយគាន សាមញ្ញ្មែតាអី្អីុ្ច៉ឹងតៅ? 
ម៖ ចាា៎ស! អ្រ់ម្តនអ្វីអ្នុសាវរយី៍អី្តដលមិនអាចបាំតភលចបានសបបយបាំ្ុរអី្អ្រ់ ត ល្ េះគាន មិន
តចេះចប់។ 
ក៖  ហា៎! 
ម៖ វម្តនត ល្ េះគាន ត្ចើនបងបអូនត្ចើន។ 
ក៖ ចាា៎ស! តោយសារការរកសុីអីុ្ច៉ឹង? 



ម៖  ន៉ឹងត ើយរវលល់ក់ដូរអីុ្ច៉ឹងហា៎។ 
ក៖ ត ើយអីុ្ច៉ឹងតពលបងតចញពីគារ់តពលលក់កាតសរម្ត តញ  ត្វើកាតសរត ា៎? 
ម៖ គារ់ត្វើកាតសរម្ត តញ តពលតយើងតចញគារ់តាមតជរតយើង តបើតយើង... 
ក៖ អ្រ់ជួយគារ់តមន? 
ម៖ តបើតយើង តយើងឈប់ជួយគារ់ ។ 
ក៖ ត ើយជួយគារ់ ន៉ឹងគារ់ម្តនបាន្ាល់្បាក់កាសអី្គួរសមឬក៏អី្តដរតទ? 
ម៖ គារ់តអ្ើ!បានទិញ គារ់ទិញចិតញ្ច ៀនតព្ជឱ្យមួយវង់ គារ់ថា ន៉ឹងការតលើកទ៉ឹកចិរាកុាំឱ្យម្ុាំអាក់
អ្ន់ចិរាតៅតពលតដលតៅជាមួយគារ់តោយគាែ នអ្វីតសាេះ ហា៎!។ ការពិរតរឿង ន៉ឹងគារ់តៅតរម្តន
អាក់អ្ន់ចិរាជាមួយម្ុាំ ម្ុាំសុាំគារ់ថាម្ុាំថារកមុមរបរលែីមួយតៅណ្តា៎  ម្ុាំលក់កាតសរដូចគាន  តៅជួល
កតនលងមួយ្ុងបាសអី្មួយអីុ្ច៉ឹងតៅណ្តា៎។ ជួលកតនលងតគលក់អារបស់អ្ស់ ន៉ឹងស្ម្តប់ជីវភាព
របស់ម្ុាំតរគារ់ថាជួយគារ់ឱ្យម្តនសិនបងថ្លលហា៎។ តបើស្សីម្ុាំអ្រ់និយាយតទ ម្ុាំនិយាយជាមួយ
បងថ្លល គារ់ថាជួយគារ់ឱ្យម្តនសិន ប ុតនាចិរាមនុសេមិន្គប់្គាន់គារ់ម្តន្ទេះតៅអូ្រឬសេ ី
គារ់លក់ដូរបានទិញ្ទេះតៅអូ្រឬសេគីារ់ន៉ឹងតៅទិញ្ទេះតៅសុវណ្តណ មួយតទៀរគារ់ចាាំម្តន
រ ូរតយើងតៅចាាំជួយគារ់រ ូរអ្រ់ន័យអាយុកាន់តរចាស់គាែ នបាីគាែ នអី្តៅជាមួយតគមិនថាតគ
មិនថាបងតយើងបតងកើរវអ្រ់ស្សួល។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖ អីុ្ច៉ឹងម្ុាំគិរត ើញថាម្ុាំ្រូវតរតចញតៅណ្តា៎។ 
ក៖ មួយ ន៉ឹងមិនតដលចាាំតរជួយគារ់ត ើយគារ់អ្រ់គិរគូរពីតយើង្ង ន៉ឹងគារ់ឱ្យតរ្គាន់តរ
ទិញចិតញ្ច ៀនឱ្យមួយវង់។ 
ក៖ ទិញចិតញ្ច ៀនឱ្យមួយវង់ ជាអ្នុសាវរយី៍ ន៉ឹងត ើយសាំតលៀកបាំរក់ ន៉ឹង្មែតា ន៉ឹងឱ្យសល់
អី្តទៀរអ្រ់ម្តនតទ ។ 
ក៖ តរម្តនលុយជា្បចាាំគារ់បាន្ាល់ឱ្យតដរ? 
ម៖ លុយជា្បចាាំ ន៉ឹងហា៎លុយ ូបចុករាល់ថ្លៃគារ់ឱ្យម្ុាំទិញមហូបម្ុាំទិញតៅម្ុាំសល់ម្ុាំចាយតៅ
អា ន៉ឹងវអីុ្ច៉ឹង។ 



ក៖ អីុ្ច៉ឹងអ្រ់តកើរតទ អាយុកាន់តរតៅមុមចាាំតរជួយតរតគ។ 
ម៖ ចាា៎ស! អាយុត្ចើន។ 
ក៖ ពិរតរថាបងបអូនមលួនឯងតរតយើងក៏្រូវតោេះស្សាយស្ម្តប់ជីវរិមលួនតយើងតដរ។ 
ម៖  ន៉ឹងត ើយ។ 
ក៖ តយើង្រូវតរម្តនតគាលតៅស្ម្តប់ជីវរិមលួនឯងតដរ ន៉ឹង។ 
ម៖  ន៉ឹងត ើយ។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖ ្រូវ្រេប់តៅវញិ២០០៧ តៅតរលតតាល្កតចេះលក់ដូរនាំលក់អី្តដើរតលងអី្ច៉ឹងតៅរ ូរ
ដល់តអ្ើ!តអ្ើ!២០០៧  ន៉ឹងត ើយម្តា យតកែកម្ុាំ ន៉ឹងគារ់បានតៅ្កតចេះ គារ់តៅត ើញម្ុាំត ើយ
គារ់បាន្បាប់អីុ្ម្តន ក់ថាគារ់តពញចិរាម្ុាំត ើយកាលណ្តម្ុាំមកតលងភនាំតពញ ឱ្យមកតលង្ទេះគារ់
ន៉ឹងឱ្យកូនគារ់តមើលអីុ្ច៉ឹងហា៎។ 
ក៖  ុីៗ! 
ម៖ បានសវ័យយលពី់គាន  ប ុតនាតពលម្ុាំមកម្ុាំបាន្បាប់បងស្សីម្ុាំថាយាយ ន៉ឹងគារ់ចង់ត ើញម្ុាំ
ត ើយនិងកូនគារ់អីុ្ច៉ឹងហា៎។ បងស្សីថាកុាំឃ្លល នបាីតពក។ 
ក៖ បងស្សីតដលតៅជាមួយ? 
ម៖  ន៉ឹង ន៉ឹងៗៗៗ គារ់ថាតបើតគចង់បានតយើងតគតៅតមើលតយើងត ើយកុាំបាច់មកសិកាពីគាន  
អីុ្ច៉ឹងហា៎។ ៥ឆ្ន ាំត្កាយ ២០១២ ២០០៧ ដល់២០១១គារ់យាយគារ់តៅរកម្ុាំមាងតទៀរ គារ់សួរ
ម្ុាំថាម្តនបាីអីុ្ច៉ឹងតៅអីុ្ច៉ឹងហា៎។ តៅសួរអីុ្ ន៉ឹងបានអីុ្ ន៉ឹងគារ់ទាំន្មក់ទាំនងមកម្ុាំគារ់្បាប់ថា
គារ់ថាអ្រ់ទាន់ម្តនបាីបានតម តកែកម្ុាំតៅ។ 
ក៖  ហា៎! 
ម៖ ចុងឆ្ន ាំថ្លៃ៣១ហា៎ ២០១១ម្តា យ តកែកម្ុាំតៅជួបគាន និយាយគាន មួយថ្លៃតសអកតេើងដ៉ឹងបានមល
តៅបាីម្ុេះតៅ្កតចេះឱ្យបង្បុសបងថ្លលម្ុាំអី្ត ើញមុមតគទាាំងអ្សន់៉ឹង្ពមត្ពៀងគាន ។ 
ក៖ តរៀបការតៅ? 



ម៖ ការតរ១៤ថ្លៃតទណ្តា៎  ត ើញថ្លៃ០១ ថ្លៃ១៤ម្ុាំន៉ឹងតរៀបការគឺម្ុាំអូ្យវតងវងវងវន់អ្ស់ត ើយ ១៤ថ្លៃ
ណ្តររ់ត្ៀប ណ្តតរៀប្ទេះ ណ្តតរៀបចាំមលួន្បាណ។ 
ក៖ ត ើយចុេះតវលាអី្ក៏តមល េះៗ។ 
ម៖ បងថ្លលម្ុាំគារ់តចេះតវលាស្សាប់គារ់និយាយអី្តលឿនអីុ្ច៉ឹងម ង។ 
ក៖ ចាា៎ស! គារ់ថាតវលា ន៉ឹង្រូវម ងត ា៎? 
ម៖  ន៉ឹងត ើយ។ 
ក៖ ដល់តពលតលឿនអីុ្ច៉ឹងតពកយា ប់តដរ។ 
ម៖ ត ើយជីវរិបាីម្ុាំគារ់មិនតមនកតម្តល េះគារ់តរេះម្ត យ កូនមួយអាយុ៤ ឬ ៥ឆ្ន ាំ ហា៎! តពលម្ុាំ ុច
ត្ៀបបតណាើ របង្បុសបង្បាប់ថា ុអីាឡាយរិចតគតលងគាន មិនទាន់ោច់តៅ។ ការពិរគារ់
កិចចការអ្ស់ ន៉ឹងគារ់និយាយជាមួយម្តា យតកែកម្ុាំសពវ្គប់គារ់មិនតដលសាា ប់អី្តទណ្តា៎។ ម្ុាំ
ណ្តអ្នកតៅសាា ប់ តពល ន៉ឹងមិនយាំត ើយត ា៎  ចុត្ៀបបតណាើ រនិយាយថាតគតលងគាន មិនោច់ 
យាំ យាំបតណាើ រ ចុត្ៀបបតណាើ រ ការបតណាើ រក៏យាំបតណាើ រតដរ រ ូរដល់តរតៅជាមួយម្តា យតកែកគឺ
តៅបតណាើ រយាំបតណាើ រ។ 
ក៖ ពិបាក? 
ម៖ វលាំបាក។ 
ក៖  ុី! ជីវរិដូចតរៀងយា ប់តដរ ន៉ឹងអ្នកមីង។ តពលលាំបាកជាមួយម្តា យតកែក៣តមពិបាកត្ចើនតបើ
និយាយតៅដូចម្ុាំត កតករ ាិ៍ខាងគារ់ តបើសិនជាម្ុាំនិយាយឱ្យអ្ស់ដូចត កតករ ាិ៍ខាងគារ់ ម្ុាំជា
ស្សីសម័យលែីម្ុាំមិនចូលចិរាការបត្មើ តបើសិនជាម្ុាំយល់ពីរតបៀបបត្មើដូចឥេវូតយើងដ៉ឹងថាសុម
ចិរាបត្មើតយើងត្វើតាម្ពេះអ្ងគសតគងាគ េះ្បត លមិនម្តនតរឿងត្ចើនអី្អីុ្ច៉ឹងហា៎។ ម្ុាំអ្រ់្ពម
បត្មើ បាីម្ុាំក៏គារ់អ្រ់្ពមបត្មើ ដល់អីុ្ច៉ឹង្រូវម្តា យតកែកតជ តជទាាំងបាីតជរទាាំងតយើង អ្រ់្ពម        
បត្មើ។ 
ក៖ អ្រ់ត្វើការតៅកនុង្ទេះទាាំងអ្ស់? 
ម៖ បត្មើបងថ្លល ន៉ឹងហា៎។ 
ក៖  ហា៎! 



ម៖ បត្មើសាច់ថ្លល ន៉ឹងហា៎។ 
ក៖ ត ើយតៅអីុ្ច៉ឹងវញិតរតគតរៀបការគឺបាី្បពនាតគត ើយ។ 
ម៖ ចាា៎ស! តយើងម្ុាំ្រូវការសិទាតសរភីាពតដើមបីបាី្បពនារបស់ម្ុាំ ម្ុាំមិន្រូវការបត្មើសាច់ថ្លលតទ 
បានម្ុាំអ្រ់បត្មើ អ្រ់បត្មើ្រូវគារ់តជរ តរគារ់តជរតយើងម៉ឹងត ើយ គារ់តដៀលតយើងស្សីអី្មិន
តចេះទុកោក់កិចចការប ុណណ៉ឹ ងមិនតចេះទុកោក់ ម្ុាំថាម្ុាំតចេះទុកោក់ កូនគារ់តទតដលមិនតចេះទុក   
ោក់។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖ ម្តសមួយរមល៉ឹងពីររមល៉ឹង ម្ុាំក៏តចេះទុកោក់ របស់តអ្ើ!អាតដលស្សតមមស្សម្តមម្ុាំមិនតចេះ
ទុកោក់មិនតចេះតរៀបអី្តទ។ គារ់និយាយឱ្យតយើងអីុ្ច៉ឹងត ើយញរិជិរខាងតគ្បាប់យាយថាម្ុាំ
តដៀលតគត ើយម្តនតរឿងរ ូរ ទាល់តរឥេូវថាតយើងតដៀលតគមិនតចេះ តយើងតចេះតរដុេះនាំបារាាំង
តគតចេះដល់តពទយអី្អីុ្ច៉ឹងហា៎  ថាមិន្រូវតដៀលតគអីុ្ច៉ឹងតទណ្តា៎  ប ុតនាតាមការពិរកាំ ៉ឹងភាល មៗ
តដលគារ់តជរតយើងតយើងថាអ្ញ្ច ៉ឹងតយើងក៏តឆ្លើយអីុ្ច៉ឹងមកណ្តា៎។ តរយាយគារ់អ្រ់ឮតទអ្នកជិរ
ខាងគារ់ឮគារ់តៅ្បាប់។ 
ក៖ អីុ្ច៉ឹងតទៀរម្តនអាអ្នកជិរខាងអុ្ជអាលតទៀរ។ 
ម៖  ន៉ឹងត ើយតរៀនអ្ភ័យតទាសចាំតរេះយាយម្តន ក់ ន៉ឹង ិ។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖ គារ់ចូលចិរានិយាយអី្ពីម្ុាំ្បាប់ម្តា យតកែក ប ុតនាឥេូវម្ុាំបាំតភលច។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖ ម្ុាំតៅតរត្វើលអជាមួយគារ់។ 
ក៖ ឱ្យគារ់ត ើញមីង។ 
ម៖ ត្វើលអចាំតរេះគារ់។ 
ក៖ ថាតទាេះត្វើអា្កក់ោក់ម្ុាំតម ចក៏តោយតរអ្វីទាាំងអ្ស់ម្ុេះតៅតរត្វើលអោក់អ្នកអីុ្ច៉ឹងមនុសេ
 ន៉ឹងន៉ឹងដ៉ឹងម ងអ្នកមីង កុាំមវល់។ ចាា៎ស! អីុ្ច៉ឹងស្ម្តប់សាំណួរបនាតទៀរហា៎ ពីបងបអូន ន៉ឹងបតនែម



រិចតទៀរ។ អីុ្ច៉ឹងពួកគារ់ទាាំងអ្ស់គាន តដលគារ់ជាបងបអូនអ្នកមីងគារ់រស់តៅទាាំងអ្សឬ់ក៏ម្តន
មលេះអ្និចាច កមែមលេះតៅត ើយ?  
ម៖ បងបអូនបតងកើរសាល ប់២ន្មក់ ន៉ឹង កាលតាាំងពីតកែងៗតមល េះបងស្សី ា្ំហា៎។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖ សាល ប់២ន្មក់ត ើយកាលពីតកែងៗ។ 
ក៖ គារ់សាល ប់មូលត រុអី្? 
ម៖ គារ់តកើរកគញ្រ ៉ឹលតកើរអី្ហា៎   ន៉ឹង ា្ំត ើយតបើតៅ៦០ជាងត ើយ។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖ តដលបងស្សី ា្ំ៩ន្មក់និយាយទាាំងអ្ស់១១សាល ប់២តៅសល់៩ ហា៎!។ 
ក៖  ហា៎! ច៉ឹងតម ចតរៀបរាប់បានតរ៩តទអីុ្ច៉ឹង? 
ម៖ បានតរ៩  ន៉ឹងអា ន៉ឹងអ្នកតដលតៅរស់តទ។ 
ក៖ ចុេះ២ន្មក់តដលសាល ប់ ន៉ឹងត ែ្ េះអី្តគ? 
ម៖ ២ន្មក់តដលសាល ប់គាែ នដ៉ឹងត ែ្ េះតទ។ 
ក៖ អ្រ់សាគ ល់ម ង? 
ម៖ ត្រេះតម បា ម្ុាំ្បាប់ថាគារ់តៅរូចៗតទ សាល ប់ទាាំង២ន្មក់តៅរូចៗ។ 
ក៖  ុី! គារ់អ្រ់ម្តនអ្ាំតពើបាបតទមីងតណ្តេះ? 
ម៖ ចាា៎ស! គារ់អ្រ់ម្តនអ្ាំតពើបាប ន៉ឹងត ើយ។ 
ក៖ គារ់ទទួលបានតសចកាីសតគងាគ េះយកម ង។ 
ម៖ វឈមឺ្តនជមៃឺមវេះការតលទាាំអីុ្ច៉ឹងតៅណ្តា៎។ 
ក៖  ុីៗ! 
ម៖ ត ើយសាល ប់តៅ។ 
ក៖ ឥេូវមីងពួកគារ់តៅឯណ្តអ្នកតដលតៅរស ់ន៉ឹងហា៎? 
ម៖ តៅតមែរទាាំងអ្សឬ់ក៏គារ់តៅណ្ត? 



ម៖ តៅស្ស៤ីន្មក់តៅភនាំតពញទាាំងម្ុាំបងស្សីតគតៅថារាប់តាមចិន បងស្សទីី២តៅតរ ិ្៍ចិនរុង 
បងស្សីម្ុាំតៅកាណ្តឌីយា  បអូនស្សីតៅសទ៉ឹងម្តនជ័យ លក់ដូរតៅអូ្រឬសេី។ 
ក៖ ដល់តពល្បុសៗតៅតមែរ ន៉ឹងតដរ? 
ម៖ តៅតមែរ ន៉ឹងតដរតៅ្កតចេះ ហា៎!។ 
ក៖  ហា៎! 
ម៖ បង្បសុ២ន្មក់តៅ្កតចេះ ហា៎ ្កតចេះ ត ើយបងស្សី២បអូនស្សីមួយ។ 
ក៖ តៅ្កតចេះ។ 
ម៖ តៅតចកគាន ។ 
ក៖ អីុ្ច៉ឹងស្ម្តប់មីងម្តា យអ្នកមីងវញិ តរើម្តា យរបស់អ្នកមីងគារ់ត ែ្ េះអី្តគ? 
ម៖ ម្តា យម្ុាំត ែ្ េះ តៅ ងីម។ 
ក៖ ចុេះឪពុកវញិ? 
ម៖ ឪពុកត ែ្ េះ ត្រឿង តវង។ 
ក៖ អីុ្ច៉ឹងស្ម្តប់ម្តា យអ្នកមីងចាាំថ្លៃតមឆ្ន ាំកាំតនើររបស់គារ់តទ? 
ម៖ ម្ុាំដ៉ឹងថាគារ់៧០ជាង។ 
ក៖ អ្នកមីងអាច្បាប់ថ្លៃតមឆ្ន ាំកាំតនើររបស់គារ់ហា៎។ 
ម៖ ម្តា យម្ុាំឆ្ន ាំតថាេះ ៧០ត ើយគារ់សាល ប់តាាំង២០១២។ 
ក៖ ចាា៎ស! អាយុ៧៤ឆ្ន ាំ។ 
ក៖  ន៉ឹងត ើយប ុ តនាអ្រ់ចាាំថ្លៃតកើរគារ់តទ ី? 
ម៖ ម្ុាំអ្រ់ចាាំបានសរតសរតៅកនុងពងេ្បវរាិ។ 
ក៖អ្ រ់អី្មួយ ន៉ឹងតោយសារតបើគារ់ចង់ដ៉ឹងគារ់ កូនតៅចង់ដ៉ឹងអាយុគារ់ប ុន្មែ នគារ់អាចដក
ដ៉ឹងត ើយតោយសារឆ្ន ាំ២០១២គារ់អាយុ៧៤គារ់សាល ប់។ 
ម៖ គារ់សាល ប់។ 
ក៖ អីុ្ច៉ឹងគិរតៅដ៉ឹងថ្លៃឆ្ន ាំគារ់តកើរត ើយ ចាា៎ស ន៉ឹងត ើយ។ អីុ្ច៉ឹងស្ម្តប់ឪពុកអ្នកមីងវញិ? 
ម៖ បា ត ែ្ េះ ត្រឿង តវង។ 



ក៖ ត ើយគារ់តកើរតៅថ្លៃណ្តតមណ្តតដរមីង? 
ម៖ គារ់តអ្ើ!បា ត ើយនិងតម  ន៉ឹងគារ់តកើរតៅស្សុកចិនដូចគាន ត ើយកង់យកមកតៅស្សុកតមែរ
តាាំងពីរូចៗដូចគាន អីុ្ច៉ឹងហា៎។ គារ់ឆ្ន ាំវក ៨០ជាងត ើយតនេះ មិនដ៉ឹងជា៨៦ ៨៥។ 
ក៖ គារ់តៅរស់ដលឥ់េូវ ន៉ឹង? 
ម៖  ន៉ឹងត ើយ បា ម្ុាំតៅរស់។ 
ក៖ អីុ្ច៉ឹង្បត លជា៨៥ ឬ ៨៦។ 
ម៖  ន៉ឹងត ើយ។ 
ក៖ អីុ្ច៉ឹងតៅរសដ់ល់សពវថ្លៃ ន៉ឹង ឆ្ន ាំ២០១៧ គារ់តៅរស់អាយុ៨៥ ឬ ៨៦ ន៉ឹង អ្រ់ទាន់ចបស់
ថាមួយណ្ត។ អីុ្ច៉ឹងពួកគារ់ទាាំង២ន្មក់ទាាំងអ្សគ់ាន ដូចតកើរតៅកនុង្បតទសចិនទាាំងអ្ស់ម ង? 
ម៖ គារ់តកើរតៅ្បតទសចិន។ ម្តា យបតងកើររបស់គារ់បានសាល ប់តាាំងពីរូចដូចគាន  ឥេវូម្ុាំចង់
ជួយរតបៀបពងេ្បវរាិអ្រ់ម្តនអ្នកណ្តសាគ ល់តសាេះថាម្តា យគារ់ត ែ្ េះអី្ ម្តា យបតងកើរ ត្រេះ
គារ់សាល ប់តចាលតាាំងពីគារ់តៅតកែង ដូចគាន ខាងតម ម្ុាំក៏អីុ្ច៉ឹងខាងបា ម្ុាំក៏អីុ្ច៉ឹង សាគ ល់តរម្តា យ
ចុងបានសាគ ល់ត ែ្ េះតរៀបរាប់អាយអីុ្តគ ន៉ឹង។ 
ក៖ តរគារ់តមែរម្តា យចុង ន៉ឹង? 
ម៖ ម្តា យចុងចិន ខាងតម ម្ុាំម្តា យចុងតមែរ។ 
ក៖  ហា៎! តាមពិរម្តា យបតងកើរឪពុកបតងកើររបស់អ្នកមីងគឺចិនសុទាម ង? 
ម៖ ចិនសទុា។ 
ក៖ មីងម្តនសាគ ល់ថាគារ់តកើរតៅតមរាណ្តថ្ន្បតទសចិនអ្រ់? តគអ្រ់្បាប់ម ង? 
ម៖ តគអ្រ់ម្តននិយាយតទ។ 
ក៖ ត ើយចិនប ុណ្តណ ណីតៅរកតៅឯណ្តតៅដូនតា។ 
ម៖ តកាងរុង តកាងចូវមិនដ៉ឹងតកាងរុងមិនដ៉ឹងតកាងចូវបា ម្ុាំ ហា៎!គារ់តចេះតរនិយាយតដរ។ តមរា
មួយ ន៉ឹង។ 
ក៖ ចាា៎ស! 



ម៖ ត ើយក៏គារ់្បាប់ថាតពលបងគារ់តៅ្បតទសចិន ន៉ឹងតគសុាំយកតៅចិញ្ច ៉ឹម ន៉ឹងអ្រ់ម្តនពី
ណ្តទាំន្មក់ទាំនង។ បា ម្ុាំម្តនបអូន្បសុតគសុាំយកតៅចិញ្ច ៉ឹមគារ់អ្រ់ម្តនទាំន្មក់ទាំនងគារ់អ្រ់
ម្តនត ែ្ េះអី្អ្រ់ដ៉ឹង។ 
ក៖  ុី! បិទជិរឆ្៉ឹងម ងត ា៎? 
ម៖ បិទអ្ស់ត ើយ។ 
ក៖ អីុ្ច៉ឹងអ្នកមីងស្ម្តប់ម្តា យរបស់អ្នកមីងវញិ តរើអ្នកមីងបានចងចាាំតរឿងអី្តគមលេះជាមួយន៉ឹង
គារ់តដរ? ដូចជាអ្នុសាវរយី៍ជាមួយម្តា យតរើគារ់ជាមនុសេតបបណ្តតដរអីុ្ច៉ឹងហា៎? 
ម៖គារ់កាច គារ់កាចមូលត រុតដលគារ់រវលក់ារងារអី្អីុ្ច៉ឹងត្ចើន។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖  រ់តនឿយត្ចើន ចាំ យុគុយទាវលក់គុយទាវ រ់ណ្តស់។ ម្ុាំបានជួយត្វើគារ់លក់
គុយទាវ ន៉ឹង រ់តនឿយ្គប់គាន ។ 
ក៖ គុយទាវទ៉ឹកឬក៏ត្វើសរថ្សរគុយទាវ? 
ម៖ គុយទាវសរថ្សរ។ ចាា៎ស! 
ក៖  ហា៎! 
ម៖ គុយទាវសរថ្សរទី១ យកអ្ងករ វល់អ្ងករមួយលអីយកតៅ្តាាំទ៉ឹកត ើយលាងស្សក់វតេើង
យកមកតលងត្គឿងកិនត ើយយកមកចាំ ុយត ើយហលឱ្យសៃួរយកមកលាបខាល ញ់ត ើយ
តរៀបវទុក ត ើយ្ពល៉ឹមតេើងតម្ត ង៤ត្កាកហន់វតចញសរថ្សរូចៗៗមកយកតៅលក់។ 
ក៖ អីុ្ច៉ឹងអារូចៗ ន៉ឹងតគហន់តទចុេះ? 
ម៖ ចាា៎ស! ម្តនម្ត សុីនវត្ែញវចូលគាន អីុ្ច៉ឹងតៅណ្តា៎  ដល់តពលវវចូីលគាន អីុ្ច៉ឹងវោច់សរថ្ស
គុយទាវ ន៉ឹងចុេះមកត ើយ។ 
ក៖  ហា៎! 
ម៖ បានតចញជាសរថ្សលអិរៗ ន៉ឹង។ 
ក៖ ត ើយតគយកតៅហលតទ? 



ម៖ ចាា៎ស! ម្ុាំចាំ ុយត ើយម្ុាំយកតៅហលវសៃួរលែមៗតយើងន៉ឹងសារវមកលាបខាល ញ់។ វតរៀប
ទុកហា៎ កុាំឱ្យវចប់ តពល្ព៉ឹល៉ឹមតម្ត ង៤អី្ត្កាកតេើងលល៉ឹងអា ន៉ឹង១០គីេូ២គីេូតៅតាម ូយអីុ្ច៉ឹង
តៅណ្តា៎  តចកម ូយម្ុាំនិងអ្នកតៅដ៉ឹកតចកតៅ។ 
ក៖  ហា៎! 
ម៖ វ រ់តនឿយត្ចើនអ្នុសាវរយី៍វម្តនពិបាកវម្តនត្អមតលអមហា៎។ 
ក៖ ចាា៎ស!  រ់តពក! 
ម៖  រ់តពក។ 
ក៖ ភាគត្ចើនតមេចិនរកសុីតរខាងគុយទាវ។ 
ម៖ តរមាំខាល ាំងណ្តស ់ម្ុាំអាណិរតម ម្ុាំមាំហា៎។ 
ក៖ តរតមើលតៅជីវរិគារ់បានតជាគជ័យអី្ត្ចើនអ្រ់អ្នកមីង? 
ម៖ តជាគជ័យតពលចាស់តពលកូនការតៅតគម្តនបាីតគម្តនអីុ្ច៉ឹងតគសល់លយុតគសបបយតគន្មាំ
គារ់តដើរតលងតដរ។ ចុងត្កាយគារ់ជិរមូច ន្មាំគារ់តៅតដើរតលងតៅតនេះតៅតន្មេះដូចម្ុាំជូនគារ់
តៅស្សុកយួនតៅតលង្ងតៅពិនិរយជមៃឺអី្្ងតៅ។ ម្ុាំតៅស្សុកយួនម្តនតរម្ុាំតទត្រេះអី្តយើង
អ្រ់ទាន់ម្តនបាីហា៎  តយើងតៅតយើងអ្រ់ម្តនប េះរល់សអីណ្តា៎ ។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖ តៅតរ២ន្មក់តម តៅ។ 
ក៖ តដើរតលង។ 
ម៖ តដើរតលងតៅ។ 
ក៖ ពិនិរយជមៃឺ្ង! 
ម៖ ចាា៎ស! 
ក៖ អីុ្ច៉ឹងអ្នកមីងចាំនុចកតនលងណ្តតដលអ្នកមីងស្សឡាញ់ម្តា យជាងតគ តរើគារ់តម ចតដរ? 
ម៖ ស្សឡាញ!់ ដល់តពលចុងត្កាយអាណិរគារ់តដរថា ុីម្ុាំបានទាំតនរជូនគារ់តដើរតៅតលង
តៅតណេះតៅតណ្តេះត ើយគារ់តាមម្ុាំថាតៅណ្ត ន៉ឹងគារ់រកយចាស់គារ់អ្រ់តចាលតទអា



កនទុយ  អង តៅណ្ត អងថ្លៃ ន៉ឹងឱ្យតម តៅ្ងណ្តា៎។ ម្ុាំថាតម តៅតាមម្ុាំបាន តម តៅមុជទ៉ឹកផ្លល ស់
តខាអាវសិនណ្តា៎។ 
ក៖ ចាា៎ស!  
ម៖ ្បត លគារ់មនុសេចាសគ់ារ់ខាល ចទ៉ឹកគារ់អ្រ់ចង់មុជទ៉ឹក គារ់អ្រ់ចង់មុជទ៉ឹកឱ្យតម មុជ
ទ៉ឹកសិនណ្តា៎ផ្លល ស់តខាអាវត ើយចាាំតៅជាមួយម្ុាំ។ ម្ុាំន៉ឹងន្មាំតៅតដើរតលង្ទេះកូនតនេះកូនតន្មេះតៅ
អីុ្ច៉ឹងហា៎  សបបយតពកជិរម្ុាំការហា៎។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖ សបបយចិរាន្មាំតដើរតលង គារ់ន៉ឹងតពញចិរាម្ុាំ ន៉ឹងតដរ។ គារ់ថាចង់តៅតដើរតលងណ្តា៎  តៅ 
តៅណ្ត្បាប់គារ់តៅ គារ់តៅតដរ សុាំតយើងដូចពួកម្ត កអីុ្ច៉ឹងហា៎ ចុងត្កាយ ន៉ឹងហា៎។ 
ក៖ មីងន៉ឹកម្តា យ តរអ្រ់អី្តទតោយសារតាមរយៈដាំណ៉ឹ ងលអអ្រ់បញ្ហហ តទ។ អ្នកមីងតររិចតទៀរ
ជួបគារ់វញិត ើយ តរប ុន្មែ នឆ្ន ាំ១០០ឆ្ន ាំអី្តទៀរតពលត្កាយតាមត្នការរបស់្ពេះតរៀបចាំឱ្យ
អីុ្ច៉ឹងតៅណ្តា៎អ្នកមីង។ អូ្តម! អីុ្ច៉ឹងស្ម្តប់ឪពុកមាងវញិ គារ់ជាមនុសេអ្រាចរកិតម ចតដរ ត ើយ
ដូចជាគារ់្ាល់តសចកាីស្សឡាញ់ឱ្យអ្នកមីងតម ចតដរអីុ្ច៉ឹងហា៎? 
ម៖ ឪពុកក៏ដូចគាន តាាំងពីម្ុាំ ា្ំដ៉ឹងកាីមកដ៉ឹងតរគារ់ ូបស្សាគារ់កាចគារ់ត ល្ េះគារ់តជរតម ម្ុាំ
អីុ្ច៉ឹងហា៎។ គារ់តជរទាាំងកូនអី្អីុ្ច៉ឹងហា៎  គារ់ បូស្សា គារ់អ្រ់តកចរកិតទ  ូបស្សា បូទាល ់
តរឥេូវ ប ុតនាគារ់ងង៉ឹរតភនកហា៎។ គារ់ងង៉ឹរតភនកតាាំងពី៩១(១៩៩១)មក៩១ ៩២(១៩៩១ 
១៩៩២) គារ់ងង៉ឹរ អារមែណ៍មួត   គារ់ងង៉ឹរគារ់ន៉ឹងតជន់អីុ្ច៉ឹងហា៎  និយាយត្ចើនរអ្ ូត្ចើន
ហា៎។ 
ក៖ អីុ្ច៉ឹងជីវរិតរៀងពិបាកណ្តសត់ណ្តេះ? 
ម៖  ន៉ឹងត ើយ ជីវរិវមិនសូវម្តនត្អមតលអមតទ។  វ រ់តនឿយវត្ចើនតពក។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖  រ់តនឿយត្ចើនតពកត ើយគារ់ចូលចិរា បូស្សាអីុ្ច៉ឹងតទៀរវពិបាកន៉ឹងត្អមតលអម        
ណ្តស់។ វគាែ នអ្នុសាវរយី៍លអ។ 
ក៖ គារ់រកតរឿងត ា៎តពល ូបស្សា? 



ម៖ ពួកម្ុាំមិនយល់តដរពីមុនអ្រ់ គារ់អ្រ់រកតរឿងម្ុាំចងចាាំថាគារ់ងង៉ឹរតភនកគារ់ត្សាសហា៎គារ់
តៅម្តន ក់ឯងយូរៗគារ់្ុញគារ់តជរដូចគារ់ដូចឮបិសាចអី្និយាយោក់្រតចៀកគារ់ ហា៎ត ើយ
គារ់តជរ គារ់តជរត្វើឱ្យតយើង្ុញតទ។ ត ើយមួយរយៈត្កាយតយើងយូរៗតៅជួបគារ់មាងតយើង
សបបយចិរាអ្រ់ម្តនតរឿងអី្្រូវតជរតយើងតទ។ 
ក៖ គារ់តៅជាមួយអ្នកណ្តតគ កូនទីប ុន្មែ ន? 
ម៖ តៅជាមួយបង្បសុរូច។ ចាា៎ស! បង្បុសរូច គឺអ្នកតៅជាមួយតគ្ុញមាងត ើយ។ 
ក៖ អ្រ់ម្តនត្ទរឱ្យអ្នកណ្តតគតៅជាមួយបា មាងតទត ា៎? 
ម៖ គារ់ន៉ឹងអ្រ់បាូរតៅតៅជាមួយអ្នកណ្តត្រេះអី្ម្ុាំ ការម្ុេះតៅជាមួយគារ់ម្ុាំ្ុញប ុន្មែ នឆ្ន ាំ 
២០០៧។ ម្ុាំតចញពីបងស្សីតៅតៅ៥ឆ្ន ាំណ្តា៎ ្ុញ្ទាន់ជាមួយគារ់ បា តម ម្ុាំគារ់ខាល ចម្ុាំតចញ តដើរ
តៅណ្តបារ់តចាល គារ់តៅលក់ដូរមួយ្ព៉ឹក ន៉ឹងគារ់តជរម្ុាំតៅណ្តា៎បារ់មួយ្ព៉ឹក តជរចាំតអ្ស
ចាំអាសតទៀរ  ន៉ឹងត ើយ។ 
ក៖ អូ្ា៎! គារ់ចង់ឱ្យតៅ្ទេះតរតលទាាំគារ់? 
ម៖ គារ់ចង់ឱ្យតរតៅ្ទេះ្បាជ្ជាមួយគារ់អី្ណ្តា៎។  ុី! បាយទ៉ឹកអី្ត ើយ្បាជ្ត ើយ ត ើយ
តយើងម្តនតៅចង់្បាជ្អី្គារ់ត្ចើន តយើងន៉ឹងចង់តៅតនេះតៅតន្មេះអីុ្ច៉ឹងហា៎។ 
ក៖ ចាា៎ស! គារ់កាំតបលងណ្តសអីុ់្ច៉ឹង។ 
ម៖ ចង់ឱ្យតយើងតៅ្បាជជ្ាមួយគារ់តមន ចង់ឱ្យតយើង។ តពល ន៉ឹងគារ់ភ័យខាល ចត ើយ ភ័យ
ខាល ចតដលថាគាែ នអ្នកណ្តតៅ្ទេះ ហា៎!។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖ ប ុតនាក៏ចង់ឱ្យតយើងម្តនបាីតដរគារ់ថាម្តនបាីតៅកុាំឱ្យថាថ្លៃត្កាយវពិបាកហា៎។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖ តរអ្រ់ពីតម បា តៅតៅតៅជាមួយអ្នកណ្តវមិនស្សួលតទ តយើងម្តនបទពិតសា្ន៍តៅជាមួយ
បងស្សី ហា៎! អ្រ់ស្សួលតទ។ 
ក៖វពិបាកណ្តស់អីុ្ច៉ឹង? 
ម៖ ដ៉ឹងតមន អីុ្ច៉ឹងម្ុាំថាម្ុាំ្ពមយកបាីតាមគារ់អី្អីុ្ច៉ឹងតៅណ្តា៎។ 



ក៖ អូ្តម! អីុ្ច៉ឹងឪពុកម្តា យចប់ត ើយចូលដល់ជីដូនជីតាវញិមាង ស្ម្តប់ជីដូនជីតាខាង           
ម្តា យមុន ចាាំថា អ្នកមីងអ្រ់ទាន់ធ្លល ប់ត ើញមុមពួកគារ់ឯណ្តតមនតទតកើរមក? តោយសារថា
តម ចសាល ប់អ្ស់ត ើយ សាល ប់តាាំងពីតម ឪតៅរូចៗតមនតទ? 
ម៖ តៅជីតា ត ើយន៉ឹងម្តា យចុង មួយចុងហា៎។ 
ក៖  ហា៎! 
ម៖ មួយចុងម្ុាំដូចជាអ្រ់សូវចាាំត្ចើនតទត្រេះអី្អ្រ់សូវជិរសនិរ។ 
ក៖ ចាា៎ស!  
ម៖ តរកុងតទ។ 
ក៖ កុងគារ់ត ែ្ េះអី្តគតដរខាងម្តា យហា៎?  
ម៖ កុងត ែ្ េះ ប ុន តៅ  ន៉ឹងត ើយតគតៅតរគារ់ថាកុងតៅ កុងតៅ។ 
ក៖ កុងតៅ? 
ម៖  ន៉ឹងត ើយ តអ្ើ!តពលតន្មេះម្ុាំតៅខាងត្ជាយបន្មទ យត ើយបា តម ម្ុាំន៉ឹងចង់មកតៅ្កតចេះ ន៉ឹង
ហា៎។ តេើងមកតៅ្កតចេះគារ់ន៉ឹងម្តន្ទេះតៅ្កតចេះត ើយចាំ ុយគុយទាវចាំ ុយអី្លក់ត ើយ
ពួកម្ុាំន៉ឹងត្រៀមមកតៅតាមគារ់ទាាំងអ្ស់គាន  ត ើយកុងថាអាគីមឡាយអាមុ៉ឹងឡាយអីុ្ច៉ឹងហា៎
ត ើយបអូនតៅម្ុាំគារ់ោក់ងារឱ្យអាតអ្ៀវត្ល្កូច គារ់ថាកុាំតៅតៅភនាំតពញ តអ្ើ!កុាំតៅតៅ្កតចេះអី្
តៅន៉ឹងជាមួយកង់ត ើយ ម្ុាំថាម្ុាំអ្រ់តៅតទ។ ម្ុាំតៅតាមបា តម ម្ុាំត ើយ អា ន៉ឹងសាគ ល់កុងតពល
ចាស់ត ើយណ្តា៎។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖ តពល ន៉ឹងម្ុាំតចញពីតន្មេះបានតរ២ ឬ ៣ឆ្ន ាំគារ់ន៉ឹងមូចត ើយ។ 
ក៖  ុីៗ! 
ម៖ ៨០ជាងត ើយ ។ 
ក៖ ចាា៎សអាយុ៨០ប ុន្មែ នគារ់សាល ប់? 
ម៖ គារ់មិនដ៉ឹងជាអាយុ៨០ប ុន្មែ នតទសាល ប់ កនុងឆ្ន ាំ១៩៨៦។ 
ក៖  ហា៎! អីុ្ច៉ឹងអ្នកមីងតទើបតរបាន១៣ឆ្ន ាំ ន៉ឹង? 



ម៖ ចាា៎ស!  ន៉ឹងត ើយតាាំងពីម្ុាំតៅតកែងគារ់សាល ប់។ 
ក៖  ន៉ឹងត ើយ ចាា៎ស! 
ម៖ កាលម្ុាំតៅតរៀន។ 
ក៖ អីុ្ច៉ឹង្គាន់តរចងប ុណណ៉ឹ ងពីពួកគារ់ តរកតនលងតកើរស្សុកកាំតណើ រតៅស្សុកចិនតណ្តេះ? 
ម៖ ស្សុកចិនតណ្តេះ។ 
ក៖ តមរាតដលអ្នកមីងបាន្បាប់ ន៉ឹង។ ចុេះស្ម្តប់ខាងឪពុករបស់អ្នកមីងវញិមាង ទា អាទាត ា៎  
មីងតៅទា? 
ម៖ តៅបា ។ 
ក៖ តៅបា អ្រ់តៅអាទាតទត ា៎? 
ម៖  ន៉ឹងត ើយ កុងខាងបា ម្ុាំអ្រ់តដលបានសាគ លអី់្បនាិចតទ គារ់សាល ប់តាាំងពី៨៤(១៩៨៤)មក។ 
ក៖ គារ់សាគ ល់ សាគ ល់ថាគារ់ត ែ្ េះអី្អ្រ់? 
ម៖ តចេះតរសួរបា ថាកុងត ែ្ េះអី្តទតនេះគារ់្បាប់។ 
ក៖ តម ចតៅ? 
ម៖ ត ែ្ េះទា វចួ ល៉ឹម។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖ ត ែ្ េះទាវួច ល៉ឹម ។ ត ែ្ េះ ន៉ឹង២ ន៉ឹងដលម់្ុាំសរតសកនុងពងេ្បវរាិម្ុាំោក់ វួច ល៉ឹម ប ុតនាថ្លៃ
មុនតនេះម្ុាំតៅជួបគារ់មាងតទៀរគារ់ថា  គួច ល៉ឹម។  គួចៗៗ ន៉ឹង ដូចជាតលាកតមដូចជា្ពេះ
អាទិរយអី្អីុ្ច៉ឹង  គួច ន៉ឹង។ 
ក៖  ហា៎! 
ម៖ ត ើយម្ត  ម្ត  ចុងរបស់គារ់ ន៉ឹងម្ុាំធ្លល ប់ជួប កាលពី៩៦(១៩៩៦)។ គារ់អាយុចាស់ត ើយគារ់
មកតលងភនាំតពញ ត ើយម្ុាំបានដូចជាជួយបត្មើ គារ់ដូចជាមុជទ៉ឹកផ្លល ស់សាំតលៀកបាំរក់ឱ្យគារ់ 
ត្រេះអី្តគមកពីកាណ្តោមកតៅភនាំតពញប ុន្មែ នថ្លៃ ន៉ឹងគារ់្រលប់តៅវញិតៅ។ គារ់តៅសាល ប់
តៅកាណ្តោ ឆ្ន ាំ២០០៣។ 



ក៖ ចាា៎ស! អីុ្ច៉ឹងអ្នកមីងត ើយចុេះស្ម្តប់តលាកយាយវញិ តលាកយាយខាង អ្រ់សាគ ល់ត ែ្ េះ
តដលត ា៎? 
ម៖  ន៉ឹងត ើយ តលាកយាយខាងតម  ន៉ឹង។ 
ក៖ ខាងឪពុក ន៉ឹងហា៎? 
ម៖  ន៉ឹងត ើយយាយខាងឪពុកអាម្ត  ន៉ឹងត ែ្ េះយាយ យាយ។ 
ក៖ អាម្ត តដើមមិនតមនអាម្ត ចុងតទណ្តា៎ ? 
ម៖  ហា៎! អាម្ត តដើមអ្រ់ម្តនពីណ្តសាគ លអី់្បនាិចតទ។ យាយ ន៉ឹងត ែ្ េះ គួច តឆ្ង  ួយ។ 
ក៖គួច តឆ្ង  ួយ គឺអាម្ត ចុង? 
ម៖គួច តឆ្ង  ួយអាម្ត ចុងខាងឪពុក ដលអ់ាម្ត ចុងខាងម្តា យត ែ្ េះ អ្ ុង សុចាត ើយន៉ឹងគារ់
តមែរសុទាម ងមុម ា្ំៗ ម្តឌ ា្ំតមែ មិនសូវជិរសនិរតទ។ រតបៀបបអូនតម ម្ុាំគារ់តៅជាមួយម្ត  ន៉ឹង
ត ើយ្ទេះគារ់តៅខាងលិច្លូវពួកគារ់មិនចូលចិរាពួកម្ុាំន៉ឹងបងស្សីម្ុាំ ម្ុាំអី្ដ៉ឹកតគាការ់ត្កាម្ទេះ
គារ់អី្អីុ្ច៉ឹងហា៎ អីុ្ច៉ឹងត ើយវអ្រ់សូវសនិរតាាំងពីរូច ន៉ឹងមក មិនសូវសុសីងាវ ក់គាន តទ។ 
ក៖ ចាា៎ស!  ន៉ឹងត ើយអីុ្ច៉ឹង។ អីុ្ច៉ឹង្បវរាិដូនតាអ្រ់ចាាំ តរ្គាន់តរថាដ៉ឹងតដរថាទាាំងខាងឪពុក
ទាាំងខាងម្តា យបតងកើរៗគឺអ្នកមកពីស្សកុចិនទាាំងអ្ស់។ អីុ្ច៉ឹងស្ម្តប់ចូលដល់្កុម្គសួារតរើ
អ្នកមីង ដាំបូង្កុម្គួសាររបស់អ្នកមីងមករស់តៅកនុង តៅតមរា្ កតចេះ ន៉ឹងយូរតៅអ្នកមីង? 
ម៖ ឪពុកម្តា យម្ុាំរស់តៅតមរា្កតចេះ ន៉ឹងយូរត ើយតាាំងពីកុង ហា៎! កុងម្ុាំតៅស្សុកចិន ន៉ឹងម្តន្ទេះ
តៅ្កតចេះ ន៉ឹងម ង ្ទេះតៅ្ារ្កតចេះ ន៉ឹងម ង។ 
ក៖ តរ្ទេះមកពី ន៉ឹង តរដាំបូងឪពុកម្តា យរបស់អ្នកមីងមកពីស្សុកចិនតដរត ា៎? 
ម៖  ន៉ឹងត ើយ។ 
ក៖ ត ើយយកកូនយកអី្មកមករស់តៅ ន៉ឹងម ង? 
ម៖  ន៉ឹងត ើយ។ 
ក៖ ទាាំងសងខាង ន៉ឹង? 
ម៖  ន៉ឹងត ើយ។ 
ក៖  ហា៎! 



ម៖ ខាងកុង ន៉ឹងម្តន្ទេះតៅ្កតចេះ ្ទេះម្តា យម្ុាំម្តន្ទេះតៅខាងត្រើយម្តា ង។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖ ខាងត្ជាយបន្មទ យ ្ទេះតៅម្តា ងម្តន ក់។ 
ក៖ អីុ្ច៉ឹងស្ម្តប់តៅតមរា្កតចេះ ន៉ឹងតគតៅកនុងភូមិ ុាំអី្តគតដរមីង? 
ម៖ តបើខាងបា ម្ុាំអាកុងតៅខាង ុាំ្កតចេះ ន៉ឹងម ង តគតៅថាភូមិ្ារតវង ្ទេះ ន៉ឹងតៅជិររងវង់
មូល្រប ន៉ឹង។  
ក៖  ហា៎! 
ម៖ ្ារតវង។ 
ក៖ អីុ្ច៉ឹងអ្នកមីងស្ម្តប់សាច់ញរិអ្នកមីងម្តនអ្នកណ្តតគធ្លល ប់តៅរស់តៅ្បតទសត្ៅអ្រ់? 
ម៖ បអូនបា ម្ុាំតៅ្បតទសត្ៅ បអូន្បុស២ន្មក់បអូនស្សីម្តន ក់ត ើយកែួយៗតដលបង្បសុគារ់ ា្ំ
 ន៉ឹងគារ់សាល ប់ត ើយតៅសល់តរ្បពនាតៅតៅកាណ្តោជាមួយកូនត ើយ្បពនាចុងរបស់អ្ ុ៊ុំ
 ន៉ឹងក៏តៅតៅកាណ្តោដូចគាន ។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖ ត ើយអាកូវម្ុាំតៅកាណ្តោដូចគាន  បអូនជីដូនមួយកូនឪពុកម្តម្ុាំតដលតៅភនាំតពញតនេះក៏តៅ
តៅកាណ្តោមួយតដរ ត ើយជីដូនមួយ២ន្មក់កូនរបស់អ្ ុ៊ុំមីស្សីមួយ្បុសមួយក៏តៅកាណ្តោ។
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖ បអូនបា មួយតទៀរតៅអាតមរចិ គារ់មួយ្គួសារតៅអាតមរចិ។ 
ក៖ តៅ ន៉ឹង! អីុ្ច៉ឹងស្ម្តប់អ្នកមីងស្ម្តប់ចូលដល់ការសិកាភាសាវញិមាង អ្នកមីងតចេះ
និយាយភាសាតមែរ ដ៉ឹងថាតចេះនិយាយត ើយ ប ុតនាតចេះអានន៉ឹងសរតសរភាសាតមែរបានចបស់
តទ? 
ម៖ បានតចេះអានម្ុាំតរៀន្រ៉ឹមឌី្លូមតទ អ្កេរតមែរ។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖ តបើអ្កេរបារាាំង អ្ង់តគលស  ូយតៅតរៀនត្ចើនក៏មិនតចេះ ។ 
ក៖ តរធ្លល ប់តរៀនបារាាំងអ្ង់តគលសអី្តដរ ី? 



ម៖  បារាាំងក៏តរៀន អ្ង់តគលសក៏តរៀន ភាសាថ្លក៏តៅតរៀន។ 
ក៖ ចុេះតបើតោយសារមីងជាចិនអ្នកមីងតចេះចិនអ្រ់? 
ម៖ អ្រ់តដលតចេះអ្កេរចិនតទ ម្ុាំអ្រ់ម្តនតពលតៅតរៀន។ 
ក៖ តោយសារឪពុកម្តា យគារ់មកពីចិន គារ់តដលនិយាយភាសាចិនជាមួយតទ? 
ម៖ គារ់និយាយតរើ គារ់និយាយតរម្ុាំអ្រ់្ពមនិយាយតៅវញិជាមួយគារ់តសាេះ។ 
ក៖ តរតបើសិនសាា ប់មក តបើសនិគារ់និយាយមកសាា ប់បានតទ? 
ម៖ សាា ប់បានតររកយគុយទាវ  គុយជីវ តគតៅចិនគុយជីវ។ 
ក៖  ហា៎! 
ម៖ សាា ប់បានតគតៅ ូបបាយត្វើអី្បនាិចបនាួចតទតអាយនិយាយរកសុីជួបគាន ្បស្សាយអី្ក៏អ្រ់
តចេះសាា ប់តដរ។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖ ជួបគាន សួរអ្នកតៅណ្តមកពីណ្តត ើយអ្នកត្វើអី្ និយាយសាា ប់មិនបានតទ។ 
ក៖ ចាា៎ស! 
ម៖ ម្ុាំអ្រ់តចេះម ង! 
ក៖ ចុេះធ្លល ប់តរៀនភាសាបារាាំងអ្ង់តគលសអ្ស់ ន៉ឹងបានតចេះនិយាយមលេះៗតទ? 
ម៖ ម្ុាំតចេះបានមួយឃ្លល ពីរឃ្លល តទ បារាាំង ហា៎! តបើអ្ង់តគលសដូចថាដាំបូងម្ុាំតចេះត្ចើន ដលត់ាាំងពី
២០០១ ម្ុាំតរៀន២ ឬ ៣ឆ្ន ាំ។ ម្ុាំតរៀនពី២០០១ដល់២០០៣ ម្ុាំតរៀនតរមួយតម្ត ងៗតទ រ រូដល ់
ឥេូវម្ុាំឱ្យ្គួចង់អ្ស់ត ើយ។ 
ក៖ ចាា៎ស! អ្រគុណអ្នកមីងស្ម្តប់ការតរៀបរាប់ពី្បវរាិពី្កុម្គសួារន៉ឹងពីអ្វីៗមលេះតដលអ្នកមីង
តរៀបរាប់ពីជីវរិអីុ្ច៉ឹងហា៎។ អីុ្ច៉ឹងអ្វីទាាំងអ្ស់ ន៉ឹងពួកតយើងន៉ឹងរកាទុកស្ម្តប់កូនតៅអ្នកមីង
តៅថ្លៃត្កាយ។ ចាា៎ស! អីុ្ច៉ឹងអ្រគុណត្ចើនអ្នកមីង។ 


